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 УСПОСТАВЉАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ 

• Канцеларија је основана 22. маја 2014. године, а директор 
Канцеларије Марко Благојевић именован је  29. маја 2014. 
године 

 
• За непуне две недеље, обезбеђено је функционисање 

Канцеларије са тимом од 20 људи, који чине стално запослени 
ресорних министарстава и експерти ангажовани кроз ЕУ пројекте 
подршке  
 

• Канцеларија је формирана да координира процес обнове 
поплављених подручја и транспарентно трошење новца донатора 

 
 



 ИНТЕНЗИВНА САРАДЊА СА ДОНАТОРИМА 

• Одржано  више од 100 састанака са 
донаторима: 

– Међународне институције (е.г. ЕУ) 

– Међународне финансијске институције (е.г. 
Светска банка) 

– Билатерални донатори (е.г. Уједињени 
Арапски Емирати, Кувајт, Јапан) 

– Приватним и јавним предузећима (е.г. БЛИЦ 
Фондација, Телеком Србија) 

– Физичким лицима... 
 

• Припремљено ефикасно учешће државе на 
Донаторској конференцији у Бриселу (16. јули) и 
припремном састанку у Паризу (8. јули) 

 

Реализовано неколико конкретних уговора о донацијама кућа:  
130 кућа од Европске уније, 10 кућа од БЛИЦ Фондације, 40 кућа 
од УАЕ, 25 од Кувајта, 20 кућа од предузетника из Старе Пазове 



 ИЗВРШЕНА ПРОЦЕНА ПОТРЕБА 

• Канцеларија је координирала израду Извештаја 
о процени потреба: 

 
– Потребе за санацију штете = EУР 402,7 милиона 

– Потребе за обнову = ЕУР 942.3 милиона 

– Укупне потребе = ЕУР 1,345 милиона  

 

• Примењена међународна методологија у 
сарадњи са експертима ЕУ, УН и Светске банке и 
ресорних министарстава 

 

• Извештај урађен у року од 4 недеље (стандардна 
процедура је 6-8 недеља) 
 

 
Захваљујући квалитету Извештаја, Србија је на Донаторској 
конференцији добила велику подршку донатора 



             САЖЕТИ ПРЕГЛЕД ПОТРЕБА ПОСЛЕ ПОПЛАВА                 
                                                                                                 (у милионима ЕУР) 



 ВЕРИФИКАЦИЈА БРОЈА СРУШЕНИХ И ОШТЕЋЕНИХ 
ПРИВАТНИХ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА 

• У периоду од 10. јуна до 10. јула Канеларија је спровела верификацију података о 
пријављеном броју срушених и оштећених стамбених објеката 

 
• Верификацијом  је утврђено да је срушено или је за рушење 350 објеката (иако се 

након прве процене спекулисало о 1700 објеката, након чега је број пао на 600 
пријављених) 

 
• Верификацијом  је утврђено да је од првобитне процене да је оштећено 17.000 

стамбених објеката заправо оштећено око 10.000 објеката  
 
• ВЕРИФИКАЦИЈОМ СУ ОСТВАРЕНЕ УШТЕДЕ ЗА БУЏЕТ У ВИСИНИ ОД 1/3 ДО 1/5 

УКУПНИХ ТРОШКОВА ЧИМЕ СУ ОБЕЗБЕЂЕНА ДУПЛО ВЕЋА СРЕДСТВА ЗА ПОМОЋ 
ГРАЂАНИМА КОЈИ СУ ЗАИСТА ОШТЕЋЕНИ ПОПЛАВАМА! 

 

 
 



 ЗАКОН О ОТКЛАЊАЊУ  
ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВА 

• Донет Закон о отклањању последица поплава (lex specialis) 
(„Службени гласник РС“, бр. ХХ/2014) 

 

• Новине које доноси закон: 

– Дефинисане надлежности Канцеларије 

– Прописано усвајање Државних програма обнове 

– Утврђени критеријуми за помоћ - једнаки за све 

– Јавне набавке уз отворени поступак, али са скраћеним роковима 

– Прописана је јавност у раду кроз објављивање извештаја 

 

 

 

 

 

Законом су утврђене убрзане и транспарене процедуре ради 
остваривања уштеда у буџету и брзине пружања помоћи 
угроженом становништву 



ДРЖАВНИ ПРОГРАМ ОБНОВЕ ПОРУШЕНИХ  
 СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА 

• По усвајању Закона, Канцеларија је припремила, а Влада усвојила Програм обнове 
срушених стамбених објеката и објеката који су решењем инспекцијског органа 
забрањени за становање: 
 
– Примарна мера је изградња типских кућа: 

a) (а) 60м2 за породице са 1-2 члана домаћинства,  
b) (б) 80м2 за породице са до 4 члана домаћинства, и  
c) (ц) 100м2 за породице са 5 и више чланова домаћинства 

 

– Уколико изградња није могућа, вршиће се исплата финансијске помоћи према 
утврђеним критеријумима у висини од: 

1) 2.000.000,00 динара за тип а) кућа,  
2) 2.500.000,00 динара за тип б) кућа  
3) 3.000.000,00 динара за тип ц) кућа  

 

– Потребна финансијска средства за спровођење програма износе 875 милиона 
динара 
 

 
 Државним програмом обнове порушених стамбених објеката 

обезбеђен је кров над главом за више од 350 породица 



ДРЖАВНИ ПРОГРАМ ОБНОВЕ ОШТЕЋЕНИХ СТАМБЕНИХ 
ОБЈЕКАТА 

• По усвајању Закона, Канцеларија је припремила, а Влада усвојила 
Програм обнове оштећених  породичних стамбених објеката: 
 
– Утврђени су јасни критеријуми за доделу материјалне помоћи за 

решавање стамбеног питања, тј. обнову око 10.000 објеката 
 

– Утврђено је пет категорија оштећења, односно помоћ у висини од:  
1) 120.000,00 динара за 1. категорију оштећења  
2) 200.000,00 динара за 2. категорију оштећења  
3) 250.000,00 динара за 3. категорију оштећења  
4) 350.000,00 динара за 4. категорију оштећења  
5) 600.000,00 динара за 5. категорију оштећења 

 
– Потребна финансијска средства за спровођење програма износе 2.5 

милијарде динара 

 
 

Државним програмом обнове оштећених стамбених објеката 
материјалну новчану помоћ за обнову добиће око 10.000 
породица. 



ПОМОЋ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА 

• У сарадњи са Министарством пољопривреде и заштите животне 
средине, Министарством државне управе и локалне самоуправе и 
јединицама локалне самоуправе, Канцеларија је формирала Радну 
групу која се бави поделом семена, нафтних деривата и вештачког 
ђубрива пољопривредницима који су претрпели штету током 
поплава. 

 
• Из обезбеђених донација подељено је семе у укупној вредности од 

1,1 милиона евра за пресејавање око 15.000 хектара земљишта 
 

• Такође, извршена је подела 467.393 литара нафтних деривата из 
робних резерви за пољопривреднике из 69 градова и општина 
 
 
 
 
 
 

 


